
  

 
 

                 2 november 2022 
 

AGENDA 
 

7-11 november         Week van Respect 

7 november                      Gastles Verkeer groep 8 

9 november                     Lampionnenmaak-ochtend 

11 november                     Sint Maarten 

11 november                     Nationaal Schoolontbijt 

18 november           Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 november          Schoenzetten 

25 november          Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

5 december          Sinterklaasviering 

6 december          Inloopochtend  

16 december          Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

22 december          Theater voorstellingen alle groepen 

22 december          19.00 uur Kerstviering in de kerk o.v. 

23 december          Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

9 januari          Eerste schooldag na Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de kleuters de herfstwandeling hebben gehad? 

• Zij veel hebben gezien en gehoord over de herfst? 

• Het fijn was dat er zoveel ouders konden komen helpen! 

• We iedereen daarvoor hartelijk willen bedanken! 

• Groep 5 aanwezig was bij de onthulling van de tegelroute 

• Hier ook een mooi stukje over geschreven stond in het Dijk en Waard krantje 

• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief! 

• De opnames voor het promotiefilmpje afgelopen vrijdag zijn gemaakt 

• De eerste beelden er top uitzien! 

• We helaas nog wel even moeten wachten op het eindresultaat 

• Alle scholen/kindcentra van Tabijn een nieuw promotiefilmpje opnemen 

• Daar dezelfde lijn in wordt gevolgd 

• De verwachting is dat in januari de montage klaar is! 

• Deze week de wind en herfstbladeren zorgen voor flink wat herfstbladeren in het 

gebouw 

• We u allen willen vragen om eraan te denken de deuren en hekken achter u te sluiten. 

• Dit ook helpt om onze gasrekening zo laag mogelijk te houden       

• Het soms even zoeken is om de juiste balans te vinden tussen goed ventileren en de 

verwarming minder aanzetten 

• We hebben gehoord dat Raúl, Toby, Cas en Christiaan als team vliegensvlug mee 

deden aan het Langedijker kampioenschap apenkooien afgelopen zondag.  

• Ze onwijs sportief waren, gerend hebben en heel veel plezier samen hebben gehad. 

• Ze ook nog een team van leerlingen uit groep 5 tegenkwamen! 



• Het volgende week de ‘Week van Respect’ is 

• U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 november Gino, groep 4 

3 november Joëlle, groep 8 

6 november Ivy, groep 1 

6 november Micha, groep 2 

6 november Thom, peutergroep 

7 november Bram, groep 3 
Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Lize-Lot in de peutergroep 

Filou in groep 1A 

Lily in groep 1B 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

Leerling in groep 8 aanschouwt de jongere kinderen in ons kindcentrum en zucht: “Die 

kinderen toch. Ik ben blij dat ik volwassen ben!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Onthulling tegel 

Donderdag mocht groep 5 aanwezig zijn bij het plaatsen van de 

start-tegel van drie wandelroutes door de gemeente Dijk en 

Waard. 

Vorig jaar heeft groep 5 samen met een groep van de Zeppelin 

uit Heerhugowaard, een creatieve workshop gehad van Atelier 

6, om de fusie tussen de twee gemeenten te vieren en 

bevorderen. 

Atelier 6 heeft een wandelpad gemaakt met tegels, waar allerlei 

organisaties (ook ons kindcentrum) op te zien zijn! Als je de 

wandeling maakt zie je dus wat er allemaal is te beleven in Dijk 

en Waard. 

Femke en Tias mochten de eerste tegel helpen plaatsen (samen 

met twee leerlingen van de Zeppelin), onder toeziend oog van de burgemeester. Daarna 

hebben de kinderen van beide scholen het tegellied gezongen en kregen ze allemaal een 

heerlijk stukje taart. 

Voor ze weggingen hebben alle leerlingen óók nog een knutselpakket cadeau gekregen. Wat 

een feest! 

 



 
 

WEEK VAN RESPECT 

 

Volgende week (de week van 7 november) is het weer de Week van Respect! Deze week (die 

we jaarlijks vieren) staan we stil bij respect en vrijheid. De week is gevuld met veel 

activiteiten en lessen, onder andere vanuit de Respect Foundation. Respectvol samenleven 

begint thuis én op school. Iedere dag zetten de pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich 

in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te geven. 

De activiteiten variëren van ‘complimentendag’ tot ‘mijn geheime vriendje’ en het spel ‘De 

vooroordelenkoffer?’ Dit spel zal gespeeld worden in de groepen 7 en 8 i.s.m. art.1 NHN 

(Bureau Discriminatiezaken). 

Ook door respect te hebben voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving leren de kinderen 

tijdens de lesactiviteiten om na te denken over zichzelf en hun kwaliteiten, kwaliteiten van 

klasgenoten te kennen, oefenen met hun 

mening/bevindingen onder woorden te 

brengen, oefenen met actief luisteren, 

oefenen met samenwerken, ervaren hoe het 

is om op elkaar te kunnen 

rekenen/vertrouwen e.d. 

 

We wensen iedereen een goede en 

respectvolle Week van Respect toe! 

  
 
 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
 

Vrijdagochtend 11 november doen de onderwijsgroepen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. 

Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als missie een gezond 

ontbijt, elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, 

kinderopvanglocaties en brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en 

de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed 

ontbijt is en wat je ’s ochtends het beste kunt eten. Het initiatief is in 2003 ontstaan uit een 

maatschappelijk idee van een aantal ambachtelijk bakkers. Zij wilden het belang van een 

gezond ontbijt van zoveel mogelijk schoolkinderen en hun ouders onder de aandacht brengen. 

Het begon klein: vijf basisscholen deden mee met een proef, waarbij kinderen met hun juffen 

en meesters samen aan tafel gingen voor een feestelijk ontbijt. Inmiddels is het Nationaal 

Schoolontbijt  uitgegroeid tot een zelfstandig en breed gesteund initiatief, waaraan jaarlijks 

ruim een half miljoen kinderen deelnemen op zo’n 2.500 scholen en kinderopvanglocaties.  

Het ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en 

bevat een keuze aan gezonde ontbijtproducten. Het Nationaal Schoolontbijt kan elk jaar 

rekenen op brede steun van diverse samenwerkingspartners. Productpartners maken het 

Nationaal Schoolontbijt mede mogelijk door belangeloos bij te dragen met hun logistieke 

diensten en producten. Daarnaast heeft het Nationaal Schoolontbijt ook de steun van 

maatschappelijk partners als het Voedingscentrum, de Maag Lever Darm Stichting, de 

Nederlandse Coeliakie Vereniging en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 

Samen maken wij ons sterk om te laten zien hoe belangrijk een gezonde start van de dag is! 

We willen u vragen uw kind(eren) vrijdagochtend de 4 B’s te laten meenemen: Bord, Beker, 

Bakje en Bestek! 

In de bijlage op Social Schools vindt u een flyer van het Nationaal Schoolontbijt met meer 

informatie. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingezonden oproep van de GGD 
Ouders in Evenwicht doet onderzoek naar veerkracht en burn-out bij ouders en verzorgers van 
kinderen met extra zorg. Help jij mee??  
Hoe gaat het écht met jou? Wat is daarop jouw eerlijke antwoord, als ouder of verzorger van een 
kind met extra zorg of ondersteuning?  
Het leven met een kind met extra zorg kan pittig zijn. Soms kan het zelfs leiden tot overbelasting of 
burn-out. En soms juist niet, dan voel je je sterk en veerkrachtig. Er is nog weinig bekend over wat er 
precies leidt tot veerkracht of juist tot een burn-out. En welke acties er ondernomen kunnen worden 
om overbelasting te voorkomen. Daarom wordt daar nu onderzoek naar gedaan.  
Als ouder kan jij met jouw ervaringen bijdragen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen. 
Aanmelden daarvoor kan hier: In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen. Zelf krijg je jaarlijks 
een terugkoppeling over jouw ingevulde antwoorden en inzicht in de antwoorden van de hele groep 
ouders. 
 
Alvast bedankt namens alle (toekomstige) ouders van kinderen met extra zorg! 
Meer informatie kunt u lezen op www.inkaart.org. En zie flyer op Social Schools! 

http://www.inkaart.org/

